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Wou je al lang eens een ‘goed boek’

Gezegend Hij die de slaap schiep,
lezen binnen de religieuze sfeer?
de mantel die alle mensengedachten bedekt,
Dat kan!
het voedsel dat honger wegneemt,
het drinken dat dorst lest,
Vanaf nu kan je op elke eerste
het vuur dat de koude verjaagt,
zaterdag van de maand boeken
de kou die de hitte tempert,
ontlenen uit onze boekenkoffer.
boekenkoffer
de gangbare munteenheid
Je
kan
ons
boekenstandje
vinden
in
de
Effatazaal.
waarmee alles kan worden gekocht,
de weegschaal die de herder en de koning, De boeken mag je dan een drietal weken
de onnozele en de wijze gelijkschakelt.
houden; daarna verwachten wij ze terug.
Cervantes (1547-1616)
schrijver van Don Quixote

zaterdag 17 maart om 19u30
“Gezelschapsspelletjes-avond”

uit: Geestelijk fit in 40 dagen van Peter Graystone

Zuidactie 2007: Chapeau Vietnam
Omhalingen op 17 en 31 maart

voor kinderen en jeugd
*****
Breng zoveel mogelijk gezelschapsspelletjes mee!!!

Inzameling afgestempelde postzegels
~ ~ ~
Gooi geen gebruikte postzegels meer weg,
maar breng ze mee naar de
POSTZEGELDOOS in Effata.
Wij bezorgen ze dan aan
een groep die ze verzamelt
voor een goed doel.

CPFLFODMVC!
Op donderdag 31 mei
om 20u00
bespreken we het boek
“De God van Nederland”.
Vanaf nu te verkrijgen
na de vieringen.

Je wordt van harte uitgenodigd om van de Goede Week een feestweek te maken:
met momenten van rust en bezinning, met momenten van intens samen vieren en
vooral door samen de doorgang naar Pasen te maken. Hou deze week vrij !!!

Kuis je mee ???
Op maandag 2 april, vanaf 9u30, willen we
de kapel en de zaal een goeie beurt geven!
Zoals altijd maken ook hier vele handen
het werk wat lichter. Kan je een paar uurtjes vrijmaken,
dan ben je van harte welkom!

Het is vakantie . . .
mogen we een beroep doen op onze JEUGD ? ! ? ! ?

Goede Week
31 maart - 8 april

Dankjewel en proficiat,
aan allen die op welke wijze
ook meewerkten
aan de tvtv-mis en
de wandeling in de
Brusselse Marollen
op 18 februari.
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De prikbordkalender
MAART
Do.

1

20u00

Stuurgroep Effata

Za.

3

18u30

Effataviering ~ 2de zondag van de vasten

Wo.

7

20u00

Tabormoment

Vr.

9

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 10

18u30

GEVI-gemeenschapsviering ~ 3de zondag van de vasten

Wo. 14

20u00

Tabormoment

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

Za. 17
18u30

Effataviering ~ 4de zondag van de vasten

OMHALING ‘Chapeau Vietnam’

Wo. 21

20u00

Tabormoment

Vr.

23

20u00

Repetitie Effatakoor

Za. 24

18u30

Wo. 28

20u00

Za.

18u30

31

Effataviering ~ 5de zondag van de vasten

Verzoeningsmoment
Tabormoment
Effataviering ~ Palmzondag

OMHALING ‘Chapeau Vietnam’

APRIL
Ma.

09u30

Paaskuis van de kapel, Effatazaal, ...

20u00

Stuurgroep Effata

2

Di.

3

20u00

Repetitie Effatakoor (ONDER VOORBEHOUD)

Do.

5

20u00

WITTE DONDERDAGVIERING

Vr.

6

20u00

GOEDE VRIJDAGVIERING

Za.

7

20u00

PAASZATERDAGVIERING
Repetitie koor om 19u00

Zo.

8

10u30

Zingen in de gevangenis

Ma. 9
Do. 12
Vr.

13

Breng je een bloem mee ?

Vakantie: ‘In vervoering voor Voeren’
20u00

Géén repetitie Effatakoor

17u00

Samenkomst Plechtige Communicanten

18u30

GEVI-gemeenschapsviering

Za. 14

Zondag 1 juli ~ O N T M O E T I N G S D A G
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

